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(57) Resumo: DISPOSITIVO MICROFLUÍDICO
BASEADO EM FIOS TÊXTEIS PARA
APLICAÇÕES ELETROANALÌTICAS A presente
invenção refere-se a um dispositivo para
aplicações eletroanalíticas (1) para a
determinação quantitativa e qualitativa de
espécies químicas, moléculas ou íons em
matrizes líquidas de interesse, com um
reservatório superior de abastecimento de
solução transportadora (2), conectado por um
arranjo de fios têxteis (4) a um reservatório
inferior para descarte da solução transportadora
(3), estando o arranjo de fios têxteis (4) em
contato físico com uma célula de detecção (7)
para a determinação dos analitos de interesse,
tal arranjo (8) composto por eletrodo de trabalho
(9), contra-eletrodo (10) e eletrodo de referência
(1 1 ), conectados à um sistema eletro-eletrõnico
(6) para aplicação de potenciais elétricos e
aquisição de dados e um sistema para injeção
do analito (5) situado entre o reservatório
superior de abastecimento (2) e a célula de
detecção (7).
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“DISPOSITIVO MICROFLUÍDICO BASEADO EM FIOS TÊXTEIS PARA 

APLICAÇÕES ELETROANALÍTICAS” 

 

CAMPO DA INVENÇÃO 

[001]. A presente invenção refere-se a um sistema microfluídico 

baseado em fios têxteis (1) para aplicações eletroanalíticas para a 

determinação quantitativa e qualitativa de espécies químicas, moléculas 

ou íons em matrizes líquidas de interesse, equipado com pelo menos um 

reservatório superior de abastecimento de solução transportadora (2), 

um reservatório inferior para descarte da solução transportadora (3), um 

local para injeção da solução contendo o analito (5), um arranjo de fios 

têxteis (4) conectando os dois reservatórios e em contato físico com uma 

célula de detecção eletroquímica (7), cujos fios têxteis (4) conduzem a 

solução transportadora e o analito injetado por efeito de capilaridade e 

sifonamento, para a determinação potenciométrica ou amperométrica 

dos analitos de interesse, programados e integrados por meio de sistema 

eletro-eletrônico (6). 

 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO E ESTADO DA TÉCNICA 

[002]. A microfluídica é definida como a ciência e tecnologia que 

tem por objetivo manipular pequenas quantidades de fluidos (entre 

microlitros e nanolitros) no interior de canais com dimensões 

micrométricas, sendo que a ciência em microfluídica se ocupa em 

estudar o comportamento de fluidos nos microcanais e a tecnologia se 

dedica a fabricação dos dispositivos ou sistemas microfluídicos, visando 

uma posterior aplicação [1]. 

[003]. Os dispositivos microfluídicos simples são caracterizados por 

microcanais gravados ou moldados em um substrato, os quais são 

conectados as regiões de entrada e saída dos líquidos (ou gases), além 

de possuírem outros componentes como reservatórios (poços) e câmaras 

Petição 870180019229, de 09/03/2018, pág. 2/14



2/13 

 

[2]. Já os dispositivos microfluídicos mais complexos têm como objetivo 

realizar todas as etapas que compõem uma análise (tais como preparo 

das amostras, separação, transporte dos fluidos e detecção), fazendo 

isto de forma integrada e automatizada, sendo assim denominados de 

Lab-on-a-chip (LOC) ou Micro-total analysis systems (µTAS). Estes 

dispositivos incluem além das partes de um sistema microfluídico simples, 

outros componentes em microescala, tais como reatores, bombas, 

misturadores, colunas cromatográficas e detectores [3]. 

[004]. O alto grau de miniaturização dos dispositivos microfluídicos 

traz uma série de benefícios para os ensaios realizados nestes dispositivos. 

Uma vantagem óbvia é a redução no volume necessário de amostras, 

solventes e reagentes para a realização das análises. Comparado com 

um sistema convencional, um sistema microfluídico apresenta uma 

redução no volume de algumas ordens de grandeza (redução de 

mililitros para nanolitros), permitindo análises de volumes extremamente 

pequenos (por exemplo em uma única célula, ensaios forenses, etc), 

reduzindo drasticamente o consumo de reagentes caros e possibilitando 

trabalhos com reagentes perigosos como traçadores radioativos [4]. 

[005]. Outro importante parâmetro que se beneficia da 

miniaturização dos sistemas de análise é a razão entre o volume de 

solução presente nos canais microfluídicos e o volume que está em 

contato com as paredes dos canais (surface-to-volume-ratio ou SVR), 

visto que em dispositivos microfluídicos a SVR chega a ser dez mil vezes 

maior, possibilitando uma maior eficiência em análises onde as 

interações com a superfície dos canais é importante, como em ensaios 

de imuno-afinidade, cromatografia ou detecção eletroquímica [5]. 

[006]. O comportamento dos fluidos em sistemas miniaturizados de 

análise apresentam algumas características interessantes, sendo uma 

delas o fluxo completamente laminar, com número de Reynolds muito 

baixo, muitas vezes menor que 1, o qual possibilita um alto controle do 
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fluxo e pode ser usado para criar gradientes estáveis e precisos em 

concentração química para culturas de células [6]. Já outra 

característica explorada em dispositivos microfluídicos de análise diz 

respeito ao transporte de massa por difusão, visto que nestes dispositivos 

o número de Péclet é muito baixo, sendo assim, através da variação da 

configuração dos canais microfluídicos, é possível utilizar a difusão tanto 

para misturar líquidos diferentes como para separar pequenas moléculas 

de materiais maiores [7]. 

[007]. As demais vantagens associadas aos dispositivos 

microfluídicos incluem maior portabilidade (com possibilidade de análises 

em campo), automação e simplificação de seus componentes, rapidez 

nas análises e alta frequência analítica (especialmente nas análises por 

injeção em fluxo), grande quantidade de informação (realização de 

diversos ensaios simultâneos), menor consumo de energia e menor custo 

por análise [8-10]. 

[008]. Considerando as características acima citadas, os 

dispositivos microfluídicos apresentam-se como uma interessante 

alternativa para a realização de ensaios analíticos. No entanto, os 

elevados custos que estes dispositivos apresentam, ainda impedem o uso 

massivo em todo o mundo. Assim, para expandir o uso destes dispositivos, 

eles devem ser caracterizados por materiais de baixo custo e 

amplamente disponíveis, bem como processo de fabricação 

extremamente simples [11]. 

[009]. Materiais inorgânicos (silício e vidro) [12,13] e poliméricos 

(poli(dimetilsiloxano), polimetilmetacrilato, policarbonato, poliestireno, 

polietileno tereftalato e policloreto de vinila) [14,15] são utilizados para a 

construção de dispositivos microfluídicos. Entretanto, os processos de 

fabricação dos sistemas de microanálise com materiais inorgânicos e 

poliméricos são delicados, caros e demorados [16], limitando assim o 

amplo uso dos dispositivos microfluídicos de análise em nossa sociedade. 
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[010]. Com o propósito de simplificar e diminuir os custos de 

fabricação dos dispositivos microfluídicos, o papel surgiu como um 

material promissor para a utilização em microanálises. Além de ser um 

material barato e disponível em grandes quantidades, o papel possui 

outras características favoráveis a sua utilização em dispositivos 

microfluídicos: microcanais altamente hidrofílicos, o que faz com que o 

transporte de fluidos seja feito por ação capilar e dispense o uso de 

bombas; alta razão superfície-volume dos seus microcanais; formação de 

dispositivos multicamadas através do empilhamento de camadas 

individuais de papel; filtragem de partículas da amostra; fácil 

modificação através da mudança na composição do papel ou por 

incorporação de espécies químicas ou bioquímicas em sua superfície; e 

cor branca, o que facilita as análises através dos métodos colorimétricos 

[17]. A fabricação dos dispositivos microfluídicos em papel baseia-se na 

construção de barreiras hidrofóbicas, fazendo com que o fluido seja 

confinado apenas nas regiões hidrofílicas, através dos métodos de 

litografia ou impressão. As análises realizadas nos dispositivos 

microfluídicos em papel empregam os métodos de detecção 

colorimétricos, de luminescência ou eletroquímicos [18]. 

[011]. Embora o papel seja um material versátil e acessível para a 

criação de dispositivos microfluídicos, ele apresenta algumas limitações. 

Uma delas diz respeito a grande diminuição na resistência mecânica do 

papel quando soluções aquosas são introduzidas nos canais ou quando 

expostos a alterações cíclicas de umidade. Outra limitação observada 

nas microanálises em papel refere-se à construção das barreiras 

hidrofóbicas para a criação dos canais, visto que em algumas situações 

esta etapa torna-se complicada e demorada. Além disso, muitos 

compostos utilizados não formam uma barreira hidrofóbica forte o 

suficiente para repelir amostras com baixa tensão superficial, causando 

a saída da amostra para fora dos canais hidrofílicos [19]. 
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[012]. Um material que recentemente surgiu como uma alternativa 

ao papel para a fabricação de microcanais são os fios têxteis, os quais 

se caracterizam por serem materiais porosos e fibrosos similares ao papel 

(especialmente os fios de algodão, que também são compostos por 

celulose), além de serem de baixo custo e altamente disponíveis em todo 

o mundo. Outra similaridade com o papel diz respeito à forma como o 

fluido é transportado, por ação capilar, devido aos espaços presentes 

entre as fibras que compõe o fio, as quais atuam como uma bomba 

passiva e eliminam a necessidade da integração de qualquer força 

externa para o transporte dos líquidos [20]. 

[013]. Os fios têxteis possuem diversas outras características que os 

tornam promissores para a fabricação de dispositivos microfluídicos 

simples e de baixo custo: alta resistência mecânica e flexibilidade, 

capacidade de formar estruturas 3D facilmente, possibilidade em utilizar 

fibras de diferentes materiais para compor os fios, simplicidade em 

integrar os fios com materiais “vestíveis”, facilidade na modificação 

(tanto com espécies químicas quanto com biocomponentes) e na 

criação das zonas de detecção, formação dos canais microfluídicos sem 

a necessidade de utilizar barreias hidrofóbicas e confecção dos fios na 

cor branca, característica esta que é desejável em ensaios colorimétricos 

[21].  Por fim, a fabricação dos dispositivos microfluídicos baseados em 

fios têxteis é simples e envolve a aplicação direta de fios hidrofílicos para 

a construção dos canais microfluídicos, empregando como substratos 

filmes poliméricos ou tecidos [22,23]. 

[014]. As aplicações propostas para os dispositivos microfluídicos 

construídos com fios têxteis, se concentram até o momento, em análises 

voltadas para a área biomédica. O método de detecção mais utilizado 

em microanálises com fios têxteis é o colorimétrico, o qual foi empregado 

para a determinação dos grupos sanguíneos ABO e Rh, albumina, glicose 

e das proteínas C-reativa, osteopontina e leptina em amostras de sangue 
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humano [24-27]. Ensaios colorimétricos também foram realizados para a 

determinação de albumina, proteína, nitrito, cetona, glicose e fosfatase 

alcalina em amostras de urina sintética e plasma artificial [20,23,28,29], 

além da determinação de pH no suor humano [30]. Outras formas de 

detecção utilizadas em dispositivos microfluídicos baseados em fios 

incluem a técnica de eletroforese capilar com detecção 

condutométrica, a qual foi empregada para separação dos íons Cl-, Br- 

e I-, e determinação de ferrocianeto de potássio, uréia e glicose [31-33]. 

Por fim, dispositivos microfluídicos construídos com fios têxteis foram 

empregados para a determinação de glicose e ácido úrico em amostras 

de sangue por quimioluminescência [34], lactato por amperometria [35], 

além de Cu(II) e Zn(II) por espectrometria de lente térmica (TLS) [36]. 

[015]. Além de materiais baratos e processos de fabricação 

simples, dispositivos microfluídicos de baixo custo requerem um método 

de detecção rápido, sensível e facilmente integrado a estes dispositivos. 

Entre as técnicas normalmente utilizadas em dispositivos microfluídicos, as 

técnicas eletroquímicas apresentam algumas vantagens significativas 

para a realização de microanálises, como não serem influenciados pela 

redução de tamanho dos sistemas de microanálise (ou seja, a 

miniaturização dos sensores eletroquímicos não afeta a sensibilidade de 

suas análises [37]), facilidade e baixo custo na microfabricação dos 

elementos eletroquímicos, além do emprego de configurações 

eletrônicas simples, onde os sinais elétricos são facilmente controlados e 

medidos através de sistemas digitais de aquisição e computadores [38], 

os quais também podem ser miniaturizados (com dimensões de alguns 

centímetros) e alimentados eletricamente por baterias para a construção 

de sistemas de detecção eletroanalíticos em miniatura [39-41]. 

 

OBJETIVOS DA INVENÇÃO 
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[016]. É, portanto, o propósito da atual invenção extinguir a 

utilização de bombeamento ativo no sistema microfluídico para 

aplicações eletroanalíticas, aproveitando-se somente do bombeamento 

passivo proporcionado pelos fenômenos de capilaridade e sifonamento 

nos fios têxteis, simplificando ao extremo o aparato e aumentando a 

frequência analítica através do fluxo transiente de analitos pela célula de 

detecção. 

Em consonância com o primeiro objetivo, é um segundo objetivo 

prover um sistema compacto e portátil para utilização em campo, com 

pequeno consumo de reagentes e geração de resíduos. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO 

[017]. Os objetivos da atual invenção são alcançados através de 

um sistema microfluídico (1) composto por um reservatório superior de 

abastecimento da solução transportadora (2), conectado por um arranjo 

de fios têxteis (4) em contato físico com uma célula de detecção (7) a 

um reservatório inferior para descarte da solução transportadora (3), 

sendo que os fios têxteis (4) succionam e conduzem a solução 

transportadora do reservatório superior de abastecimento (2) para o 

reservatório inferior de descarte (3) através do fenômeno de capilaridade 

e sifonamento, gerando um fluxo constante o que permite que o analito 

seja injetado e carregado antes da célula de detecção através de um 

injetor (5), gerando um fluxo transiente da espécie química a ser 

identificada e quantificada na superfície do eletrodo de trabalho (9) da 

célula de detecção (7), composta também por um contra-eletrodo (10) 

e um eletrodo de referência (11), que interage com tais analitos 

alterando seus estados de oxidação, gerando um sinal voltamétrico ou 

amperométrico que são detectados por meio de um sistema eletro-

eletrônico (6) que apresenta as curvas voltamétricas ou amperométricas 

como sinais na forma de transientes ou picos, cujas alturas e potenciais 
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são proporcionais à concentração e tipos dos analitos na amostra, 

respectivamente. 

 

 BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[018]. A figura 1 ilustra a vista em perspectiva de uma 

concretização preferencial, mas não obrigatória, do equipamento. 

[019]. A figura 2 ilustra a vista superior de uma concretização 

preferencial, mas não obrigatória, da célula de detecção. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO INVENTO 

[020]. O invento compreende um dispositivo microfluídico (1) 

contendo pelo menos um reservatório superior de abastecimento da 

solução transportadora (2), conectado por um arranjo de fios têxteis (4) 

a um reservatório inferior para descarte da solução transportadora (3), 

sendo que tais fios têxteis (4) ficam em contato físico com uma célula de 

detecção (7) programada e controlada por um sistema eletro-eletrônico 

(6), preferencialmente um potenciostato/galvanostato. 

[021]. O reservatório superior (2) é abastecido com a solução 

transportadora composta preferencialmente por solução tampão de pH 

que é carregada pelo fio têxtil (4) para o reservatório inferior de descarte 

(3) pelo fenômeno de capilaridade e sifonamento. 

[022]. O dispositivo é equipado com um sistema para injeção da 

solução contendo a espécie química a ser determinada e quantificada 

(5) localizado numa posição entre o reservatório superior de 

abastecimento (2) e a célula de detecção (7), o que gera um fluxo 

transiente do analito na superfície do eletrodo de trabalho (9). 

[023]. A célula de detecção (7) é composta preferencialmente, 

mas não obrigatoriamente, por um eletrodo de trabalho (9), um contra-

eletrodo (10) e um eletrodo de referência (11), com uma mascara 

isolante (12) formando um arranjo (8) conectado a um sistema eletro-
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eletrônico (6) que envia, recebe e processa os sinais elétricos gerados nos 

eletrodos, permitindo a obtenção de gráficos de Potencial vs. Corrente e 

Tempo vs. Corrente, através da mudança do estado de oxidação dos 

analitos, sendo que tais gráficos possuem picos característicos cujas 

alturas são proporcionais à concentração e tipo do analito. 

 

VARIANTES CONSTRUTIVAS 

[024]. O invento será, opcionalmente, construído com mais de um 

reservatório de abastecimento (2) e descarte (3), célula de detecção e 

fios têxteis (4). 

[025]. O invento será, opcionalmente, construído com um arranjo 

de fios não têxteis (4). 

[026]. O arranjo de eletrodos (8) será, opcionalmente, construído 

somente com um eletrodo de trabalho (9) e contra-eletrodo (10) 

[027]. O arranjo de eletrodos (8) será, opcionalmente, construído 

somente com um eletrodo de trabalho (9) e eletrodo de referência (11) 
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REIVINDICAÇÕES 

 

1. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), caracterizado por possuir pelo menos 

um reservatório superior de abastecimento de solução transportadora 

(2), um reservatório inferior para descarte da solução transportadora (3), 

um arranjo de fios têxteis (4) conectando os dois reservatórios em 

contato físico com uma célula de detecção (7) para determinação dos 

analitos de interesse, um sistema para injeção do analito (5), 

programados e integrados por meio de sistema eletro-eletrônico (6). 

2. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato do reservatório de abastecimento da solução 

transportadora (2) estar posicionado verticalmente acima do 

reservatório de descarte de 6,5 mm a 97,5 mm, preferencial 52 mm. 

3. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato do reservatório de abastecimento (2) e 

descarte da solução transportadora (3) estarem a uma distância 

horizontal de 40,0 mm a 1000,0 mm, preferencial 55,0 mm, com relação 

aos seus centros geométricos. 

4. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato dos reservatórios de abastecimento (2) e 

descarte (3) da solução transportadora possuírem capacidade 

volumétrica de 0,1 mL a 10 mL, preferencialmente 4,0 mL. 

5. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato dos fios têxteis (4) serem compostos por raiom, 

cânhamo, náilon, algodão, poliéster, lã, acrílico e seda 

Petição 870180027630, de 06/04/2018, pág. 2/5



2/4 

 

preferencialmente por algodão, poliéster ou lã, mais preferencialmente 

por algodão. 

6. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizado pelos fios têxteis (4) possuírem superfície hidrofílica ou 

hidrofóbica, preferencialmente superfície hidrofílica. 

7. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizado pelos fios têxteis (4) possuírem comprimento de 115,0 mm 

a 215,0 mm, preferencialmente 120 mm. 

8. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizado pelos fios têxteis (4) possuírem arranjo de 1 a 20 fios, 

preferencialmente de 8 a 9 fios. 

9. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizado pelos fios têxteis individuais (4) possuir diâmetro de 100 a 

500 µm, preferencialmente de 200 a 300 µm. 

10. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo solução transportadora ser composta por solução 

aquosa tampão de pH, solução hidroalcoólica, solução mistura de 

água e acetonitrila, preferencialmente por solução aquosa tampão de 

pH ou solução hidroalcoólica mais preferencialmente por solução 

aquosa tampão de pH. 

11. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato da célula de detecção (7) ser composta por 

um arranjo de eletrodo de trabalho (9), contra-eletrodo (10) e eletrodo 

de referência (11). 
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12. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato do arranjo de eletrodos possuir uma máscara 

isolante (12). 

13. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato da célula de detecção (7) estar posicionada 

no mesmo nível do reservatório da solução transportadora (2), a uma 

distância horizontal de 3 a 965 mm, mais preferencialmente 18 mm. 

14. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato do eletrodo de trabalho (9) ser composto por 

tinta a base de carbono, pasta de carbono, fibras de carbono, cilindros 

de grafite, carbono vítreo, nanotubos de carbono, platina, ouro, prata, 

preferencialmente por tinta a base de carbono, fibras de carbono ou 

cilindros de grafite, mais preferencialmente por tinta a base de carbono 

ou cilindros de grafite. 

15. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato do contra-eletrodo (10) ser composto por tinta 

a base de carbono, pasta de carbono, fibras de carbono, cilindros de 

grafite, carbono vítreo, nanotubos de carbono, platina, ouro, prata, 

preferencialmente por tinta a base de carbono, fibras de carbono ou 

cilindros de grafite, mais preferencialmente por tinta a base de carbono 

ou cilindros de grafite. 

16. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato do eletrodo de referência (11) ser composto 

por AgCl, KCl, cilindros de grafite, fibras de carbono, preferencialmente 

por AgCl ou cilindros de grafite. 
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17. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato do eletrodo de trabalho (9) ser sensível a 

mudança no estado de oxidação de íons metálicos, moléculas 

químicas orgânicas e inorgânicas. 

18. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1), de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por possuir um sistema de injeção do analito (5) situado 

entre o reservatório da solução transportadora (2) e a célula de 

detecção (7). 

19. Dispositivo microfluídico baseado em fios têxteis para 

aplicações eletroanalíticas (1) de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por possuir um sistema eletro-eletrônico programável (6) 

para aplicação de potencial, corrente e aquisição das respostas 

através das mesmas propriedades 
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DESENHOS 

 

 

FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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RESUMO 

 

“DISPOSITIVO MICROFLUÍDICO BASEADO EM FIOS TÊXTEIS PARA APLICAÇÕES 

ELETROANALÍTICAS” 

 

A presente invenção refere-se a um dispositivo para aplicações 

eletroanalíticas (1) para a determinação quantitativa e qualitativa de 

espécies químicas, moléculas ou íons em matrizes líquidas de interesse, com 

um reservatório superior de abastecimento de solução transportadora (2), 

conectado por um arranjo de fios têxteis (4) a um reservatório inferior para 

descarte da solução transportadora (3), estando o arranjo de fios têxteis (4) 

em contato físico com uma célula de detecção (7) para a determinação 

dos analitos de interesse, tal arranjo (8) composto por eletrodo de trabalho 

(9), contra-eletrodo (10) e eletrodo de referência (11), conectados à um 

sistema eletro-eletrônico (6) para aplicação de potenciais elétricos e 

aquisição de dados e um sistema para injeção do analito (5) situado entre o 

reservatório superior de abastecimento (2) e a célula de detecção (7). 
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